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Geachte leden van de raad,
U bent in februari 2019 geïnformeerd over personen verward gedrag en Wet verplichte ggz
(Wvggz). In februari heeft u tevens de uitvoeringsagenda personen verward gedrag ontvangen als opvolging van één van
de focuspunten uit het meerjarenprogramma Veiligheid. Nu informeren wij u graag over waar we staan in de uitvoering
van de laatste voorbereidingen op de Wet verplichte ggz die op 1 januari 2020 van kracht wordt.
De Wvggz bereiden we voor in nauwe samenwerking met de 15 regiogemeenten. We trekken samen op, om niet ieder
voor zich het wiel uit te vinden. Maar ook om het oppakken en opvolgen van meldingen niet te laten stoppen bij
gemeentegrenzen. We richten ons hierbij op de gemeentelijke taken. Gemeenten zijn vrij in hoe ze deze taken inregelen.
Burgemeester en college mogen taken ook mandateren. Hieronder geven wij beknopt aan om welke taken het gaat en
op welke wijze we ons voorbereiden op de uitvoering.

Crisismaatregel in plaats van IBS
Burgemeesters zijn straks bevoegd een ‘crisismaatregel’ op te leggen op het moment dat mensen een acuut gevaar zijn
voor zichzelf of hun omgeving. De crisismaatregel vervangt de huidige IBS (inbewaringstelling) voor personen met
psychiatrische problematiek. Belangrijkste verschil is dat binnen het proces dat leidt tot een crisismaatregel de
betrokkene zelf ook gehoord wordt. Daarmee wordt nog meer tegemoet gekomen aan de menselijke maat, met oog voor
de kwetsbare en afhankelijke situatie waarin mensen zich bevinden. Voor het 'horen' is het van belang dat dit wordt
uitgevoerd door mensen met (praktijk)ervaring. Daarom wordt dit onderdeel in het proces ingebed in het meldpunt
crisiszorg. De GGD werkt dit in samenwerking met het meldpunt crisiszorg verder uit.

Signalen verward gedrag
Steeds meer mensen met psychische problematiek kunnen met wat begeleiding prima zelfstandig wonen in Bergen op
Zoom, en zijn daarvoor niet meer aangewezen op het wonen in een instelling. Dat betekent echter ook dat, als het tijdelijk
wat minder gaat met deze mensen, de buurt dat kan merken of daar last van kan hebben. Het in de wijk wonen van
mensen met een psychische kwetsbaarheid gaat alleen goed als er een samenspel is met de buurt. Dat betekent dat we
wat mogen vragen van het absorptievermogen van buurtbewoners. Maar ook dat we hen serieus nemen als ze zien dat
het écht niet goed gaat met hun buurtgenoot. Daarom krijgen, naast zorgprofessionals, ook inwoners de mogelijkheid om
zorgen of signalen te melden over personen waarvan ze denken dat deze verplichte zorg nodig hebben. Hiervoor willen
we het reeds bestaande meldpunt crisiszorg verruimen, zodat deze niet alleen meldingen van professionals in
behandeling neemt, maar ook van inwoners. Doel is om voor de hele regio één meldpunt te hebben met één
telefoonnummer waar alle meldingen (van professionals én inwoners) samenkomen. Dat betekent dat we ook andere
bestaande meldpunten, zoals het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, in de eerste helft 2020 in het meldpunt
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crisiszorg willen laten opgaan. Deze (regionale) samenwerking is van belang, omdat meldingen nu nog vaak op
verschillende plekken binnenkomen, waaronder de gemeente, woningcorporaties, politie, GGZ of GGD.

Organisatie van verplichte zorg
Na een (serieuze) melding moet het college verkennend onderzoek doen en op basis daarvan besluiten of ze bij het
Openbaar Ministerie (OM) een verzoek doet voor verplichte zorg (zorgmachtiging). De uitvoering van dit verkennend
onderzoek beleggen we als regio bij het OGGZ team dat werkzaam is in onze regio. GGz WNB is coördinator van dit
team. Daarnaast moeten gemeenten regionaal overleg inrichten (minimaal op schaal van de
veiligheidsregio) samen met het OM, de geneesheer-directeur van de Ggz, de politie en waar nodig met (zorg)partners.
Doel van dit overleg is de uitvoering van de Wvggz met elkaar te bespreken. Het geheel van gemeentelijke taken en
aandachtspunten voor gemeenten wordt in een uitvoeringsplan voorde 16 gemeenten vastgelegd. Dit uitvoeringsplan
wordt nog dit jaar door de colleges vastgesteld. Aansluitend zullen we dit uitvoeringsplan ook met u delen.
Wij vertrouwen erop u met bovenstaande update een goed beeld te hebben gegeven van de Voorbereidingen op de
invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2020.
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